

















































































































































































	دفع شبه التشبيه
	مقدمة الطبعة الأولى
	مقدمة المؤلف
	فصل: غلط المصنفين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه:

	باب: ما جاء في القرآن العظيم من ذلك:
	قوله تعالى: {و يبقى وجه ربك}، {يريدون وجهه}، {كل شيء هالك إلا وجهه}
	قوله تعالى: {و لتصنع على عيني}، {و اصنع الفلك بأعيننا}
	قوله تعالى: {لما خلقت بيدي}، {يد الله مغلولة}، {بل يداه مبسوطتان}، {لما خلقت بيدي}، {يد الله فوق أيديهم}، {خلقنا لهم مما علمت أيدينا}
	قوله تعالى: {و يحذركم الله نفسه}، {تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك}
	قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}
	قوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق}
	قوله تعالى: {ثم استوى على العرش}
	فصل: في حديث الصحيحين: عن أنس بن مالك: ".. فعلا به الجبار..."
	قوله تعالى: {أأمنتم من في السماء}
	قوله تعالى: {يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله}
	قوله تعالى: {فنفخنا فيه من روحنا}
	قوله تعالى: {يؤذون الله}
	قوله تعالى: {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام}

	باب: ذكر الأحاديث التي سموها أخبار الصفات:
	الحديث الأول: خ، م: "خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة و السلام على صورته"
	الحديث الثاني: "رأيت ربي في أحسن صورة، .... فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها...."
	الحديث الثالث: "...رأى ربه عز و جل في المنام في أحسن صورة شابا منورا في خضر..."
	الحديث الرابع: "...رأيت كل شيء من ربي حتى رأيت تاجا مخوصا..."
	الحديث الخامس: خ، م: "... فيأتيهم الله تعالى في غير الصورة التي يعرفون..."
	الحديث السادس: م: "لا شخص أغير من الله..."
	الحديث السابع: "إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها...."
	الحديث الثامن: روى سلمان مرسلا: "إن الله لما خمر طينة آدم، و ضرب بيديه فيه...."
	الحديث التاسع: "إن الله تعالى لما قضى خلقه استلقى ثم وضع رجليه على الأخرى..."
	الحديث العاشر: أبو يعلى: ".... لقي الله متكئا فقعد له"
	الحديث الحادي عشر: خ، م: "... حتى يضع رب العزة فيها قدمه..."
	الحديث الثاني عشر: ".... بذراع الجبار"
	الحديث الثالث عشر: أبو يعلى: "... فيقول الله كن أمامي، ... كن خلفي، ... خذ بقدمي..."
	الحديث الرابع عشر: خ، م: "يضحك الله إلى رجلين..."
	الحديث الخامس عشر: أبو يعلى: عن عبد الله بن عمر موقوفا: "... من نور الذراعين و الصدر"
	الحديث السادس عشر: خ، م: "يدنى المؤمن من ربه فيضع عليه كنفه..."
	الحديث السابع عشر: م: "أين الله تعالى؟"، فقالت: في السماء...
	الحديث الثامن عشر: أبو رزين: ....؟ "كان في عماء ما تحته هواء.."
	الحديث التاسع عشر: خ، م: "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا..."
	الحديث العشرين: خ، م: ....، "لقد عجب الله تعالى من صنيعكما..."
	الحديث الحادي و العشرين: خ، م: "لله أشد فرحا بتوبة..."
	الحديث الثاني و العشرون: م: "... حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه..."
	الحديث الثالث و العشرون: "... أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل جمعة في رمال الكافور..."
	الحديث الرابع و العشرون: خ، م: إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، ....
	الحديث الخامس و العشرون: خ، م: ".... ثم يأخذهن بيده اليمنى..."
	الحديث السادس و العشرون: حم: .. يعني أنه أخرج طرف الخنصر...
	الحديث السابع و العشرون: أبو يعلى: .... أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض...
	الحديث الثامن و العشرون: ".... و ساعد الله تعالى أشد من ساعدك..."
	الحديث التاسع و العشرون: "... فإنه بين عيني الرحمن"
	الحديث الثلاثون: خ، م: ".... فوالله لا يمل الله حتى تملوا..."
	الحديث الحادي و الثلاثون: "إن آخر وطأة وطئها الرحمن بوج"
	كلام الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله على التأويل؛ حاشية

	الحديث الثاني و الثلاثون: "ما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه"
	الحديث الثالث و الثلاثون: "إن الله تعالى قرأ طه و يس قبل أن يخلق آدم...."
	الحديث الرابع و الثلاثون: خ، م؛ حديث الرحم، و في لفظ لـ خ: "إن الرحم شجنة من الرحمن"
	الحديث الخامس و الثلاثون: خ: "يقول الله عز و جل: الكبرياء ردائي، و العظمة إزاري..."
	الحديث السادس و الثلاثون: خ، م: ".. ذكرته في نفسي، ... تقربت إليه ذراعا، ... أتيته هرولة"
	الحديث السابع و الثلاثون: "إن الله جميل يحب الجمال"
	الحديث الثامن و الثلاثون: أبو يعلى: عن عمر بن عبد العزيز: .... أقبل يمشي في ظلل...
	الحديث التاسع و الثلاثون: ... "وعدني بالقعود على العرش"
	الحديث الأربعون: قط: "... و إن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله"
	الحديث الحادي و الأربعون: خ، م: "... فينادي في صوت..."
	الحديث الثاني و الأربعون: "... إني كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان..."
	الحديث الثالث و الأربعون: أبو يعلى: عن حسان بن عطية: "الساجد يسجد على قدم الرحمن"
	الحديث الرابع و الأربعون: خ، م: ".... إلا رداء الكبرياء على وجهه..."
	الحديث الخامس و الأربعون: خ، م: "... كتب في كتابه فهو عنده..."
	الحديث السادس و الأربعون: عن بعض التابعين: "خلق الله آدم بيده..."
	الحديث السابع و الأربعون: .... "كرسيه موضع قدمه، ..."
	الحديث الثامن و الأربعون: "فوق السماء السابعة بحر....، و الله فوق ذلك"
	الحديث التاسع و الأربعون: خ، م: "... فإن الله يتقبلها بيمينه...."
	الحديث الخمسون: خ، م: ....، "ألا إنه أعور، و إن ربكم ليس بأعور"
	الحديث الحادي و الخمسين: خ: ".... كنت سمعه ....، و بصره ..."
	الحديث الثاني و الخمسون: .... فأستشفع بالله عليك....، ".. و إنه ليئط به أطيط..."
	الحديث الثالث و الخمسون: .... فرفع إصبع الدعاء و إبهامه على .....
	الحديث الرابع و الخمسون: ".... إلى جنة عدن و هي داره التي لم يسكنها غيره..."
	الحديث الخامس و الخمسون: "... و ثلاث حثيات...."
	الحديث السادس و الخمسون: "إن الله يجلس يوم القيامة على القنطرة..."
	الحديث السابع و الخمسون: أبو يعلى: "كان الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن..."
	الحديث الثامن و الخمسون: "... دون الله سبعون ألف حجاب..."
	الحديث التاسع و الخمسون: "إن لله تعالى لوحا، أحد وجهيه..."
	الحديث الستون: "... الريح فإنها من نفس الرحمن، تأتي بالرحمة..."
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